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 Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
    Oddział w Bydgoszczy                                  

_____________________________________  
 
 
 

XIII Ogólnopolskie Forum  
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

 
PO OWOCACH NAS POZNACIE 

 
Bydgoszcz 20-21 października 2012 r. 

 
Informacje ogólne 
 
Głównym celem Forum jest podsumowanie dokonań Towarzystwa na przestrzeni 20 lat oraz 

uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy uczestników. Wysoko cenimy też możliwość 

integracji środowiska oraz wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Program Forum 

został podzielony na cztery części:  

- oficjalna (przemówienia okolicznościowe, uhonorowanie osób zasłużonych, wspomnienia 

i refleksje) - sobota przed południem  

- prezentacja dokonań oddziałów - sobota po południu  

- wystąpienia zaproszonych gości i przykłady dobrych praktyk - niedziela do godz. 12.00  

- dyskusja o aktualnej sytuacji nauczycieli bibliotekarzy i bibliotek szkolnych; omówienie 

strategii rozwoju TNBSP 

W sobotni wieczór proponujemy udział w spektaklu w Operze Nova (Traviata), zwiedzanie 

Bydgoszczy z przewodnikiem lub indywidualne spotkania uczestników. 

 

Regulamin 

1. Organizatorem XIII Ogólnopolskiego Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich jest Oddział TNBSP w Bydgoszczy, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Forum odbędzie się w dniach 20-21 października 2012 r.  

3. Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie na adres  tnbsp-bydgoszcz@wp.pl 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej  

Organizatora: www.bydgoszcz.tnbsp.pl  
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4. Organizator powinien otrzymać formularz najpóźniej 30 września 2012 roku.   

Po upływie tego terminu uczestnictwo w Forum będzie możliwe po telefonicznym 

uzgodnieniu z Organizatorem (sekretarz oddziału Maria Pawłowska, tel. 604 939 444) 

5.  Po zgłoszeniu na Forum, Uczestnik proszony jest o dokonanie wpłaty, najpóźniej do 

5 października 2012 r.,  na nr konta 18 1320 1117 2079 3384 2000 0001. 

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko Uczestnika oraz dopisać: 

XIII Forum TNBSP. 

6. Rezygnacja z uczestnictwa w Forum, przesłana do Organizatora w formie listu, faksu 

lub poczty elektronicznej, może nastąpić w terminie co najmniej 7 dni roboczych 

przed rozpoczęciem Forum, czyli najpóźniej do 11 października (liczy się data 

wpływu oświadczenia do Organizatora). Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, 

Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Jeżeli rezygnacja nie wpłynie 

w odpowiednim czasie, wpłata nie zostanie uczestnikowi zwrócona. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Forum. 

8. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem 

zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu Forum. 

Informacje organizacyjne 

1. Forum odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy   

na ul. Gajowej 98. 

2.  Opłata za udział w Forum wynosi 70 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, posiłki  

(dwa obiady i kolację) oraz bufet w czasie trwania Forum. 

3. Chęć skorzystania z noclegu należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym 

i doliczyć do opłaty konferencyjnej przy dokonywaniu opłaty za Forum. 

4. Organizator zapewnia 40 miejsc noclegowych ze śniadaniem w bursie ZSEA,  

w cenie 30 zł  (dostępność tej oferty można sprawdzić u sekretarza oddziału, Marii 

Pawłowskiej, tel. 604 939 444) 

5. Proponujemy też noclegi w internatach: 
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- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Akademicka 3 w cenie – 35 zł bez 

śniadania (koordynator Krystyna Bieniek tel. 52 344 78 10, 505996555) 

- Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 18 w cenie od 30 do 40 zł bez 

śniadania (koordynator Mirosława Dobosiewicz tel. 691 748 729) 

Najbliższe hotele, w których można indywidualnie zarezerwować sobie miejsce, to: 

- hotel „Pegaz”, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10A 

- hotel „Elda”, ul. Fordońska 26 

- hotel „Pomorski”, ul. Fordońska 112 

6. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu na noc poprzedzającą rozpoczęcie Forum, 

tj. 19/20 października 2012 r., na takich samych zasadach. 

7. Dla zainteresowanych Uczestników Forum Organizator może dokonać rezerwacji 

biletów w Operze Nova na wieczór 20 października. Chęć obejrzenia „Traviaty” 

należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, a przy dokonywaniu wpłaty za 

Forum - doliczyć do opłaty konferencyjnej cenę biletu - 25 zł. 

8. Potwierdzenie wpłaty, przygotowane przez Organizatora, zostanie przekazane Uczestnikowi 

podczas rejestracji przed rozpoczęciem Forum. 

Program szczegółowy 

Sobota 

9.00-10.30 – rejestracja uczestników 

10.30-11.00 – rozpoczęcie Forum, powitanie gości, wystąpienie gospodarzy 

11.00-13.00 – wystąpienia zaproszonych gości, przedstawicieli Rady Głównej IV kadencji 

oraz sponsorów 

13.00-14 – obiad  

14.00-15.30 – prezentacje oddziałów 

15.30-16.00 – przerwa kawowa 
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16.00-18.00 – prezentacje oddziałów 

18.00-19.00 – kolacja  

19.00-… wyjście do opery, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, spotkania indywidualne. 

Posiedzenie Rady Głównej  

Niedziela 

9.00-11.00 – wystąpienia zaproszonych gości: 

Lidia Derfert-Wolf  Otwarte zasoby edukacyjne 

Małgorzata Grzeszczak  Prezentacje Power Point 

dr Mariola Antczak  Konkretne owoce, czyli aktywizujące metody nauczania 

w edukacji przyszłych nauczycieli bibliotekarzy: od teorii do praktyki. 

Lidia Zyga, Małgorzata Syta  Program edukacyjny dla bibliotek szkolnych 

11.00-11.30 – przerwa kawowa 

11.30-12.00 – przykłady dobrych praktyk 

Stanisława Fadrowska-Adamczyk 

Marta Idzik-Ropa 

12.00-13.00 – Strategia rozwoju, dyskusja o teraźniejszości i przyszłości TNBSP. 

13.00 – zakończenie Forum. Obiad 

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką Forum, nie tylko członków 

Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

 
Danuta Brzezińska 

Prezes Rady Głównej TNBSP 


